
 

AD\1098414LV.doc  PE582.087v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Kultūras un izglītības komiteja 
 

2016/2024(BUD) 

23.6.2016 

ATZINUMS 

Kultūras un izglītības komiteja 

Budžeta komitejai 

par pilnvarojumu trialogam par 2017. gada budžeta projektu 

(2016/2024(BUD)) 

Atzinuma sagatavotājs: Bogdan Andrzej Zdrojewski 

 



 

PE582.087v02-00 2/6 AD\1098414LV.doc 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1098414LV.doc 3/6 PE582.087v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. joprojām pauž stingru atbalstu programmām izglītības, apmācības, jaunatnes, kultūras un 

sporta jomā un prasa piešķirt pietiekamas saistību un maksājumu apropriācijas, lai 

nodrošinātu to pareizu īstenošanu; atzinīgi vērtē ES iestāžu pēdējos gados īstenotos 

centienus risināt ar neizpildīto maksājumu uzkrājumu saistīto problēmu; atgādina, ka 

kavēšanās saistībā ar līgumu noslēgšanu starp iestādēm un līdzekļu saņēmējiem un 

maksājumu veikšanā apdraud Komisijas iespējas pilnībā īstenot programmas un tādējādi 

— pilsoņu uzticēšanos un ticību ES iestādēm; 

2. prasa dalībvalstīm ievērot lēmumus, kurus tās, būdamas budžeta lēmējinstitūcijas, ir 

pieņēmušas par maksājumu apropriācijām; 

3. atkārtoti uzsver stingro pārliecību, ka programmai Erasmus+ kā nozīmīgai mobilitātes un 

mūžizglītības programmai, kā arī instrumentam, ar ko uzlabot izglītības kvalitāti un 

nelabvēlīgākā stāvoklī esošu grupu integrāciju, ir jāpiešķir lielāks finansējums, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu mobilitāti visiem; atgādina steidzamo nepieciešamību piešķirt 

vairāk līdzekļu budžeta pozīcijām, kas paredzētas, lai segtu pieprasījumu pēc mobilitātes 

attiecībā uz profesionālās izglītības un apmācības (PIA) studentiem, centriem un 

skolotājiem, un aicina uzlabot programmas “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem”; 

4. uzsver nepieciešamību stiprināt Eiropas pieeju visai Eiropai raksturīgām problēmām, 

atbalstot plaša mēroga inovāciju projektus, ko īsteno Eiropas pilsoniskās sabiedrības tīkli 

izglītības, apmācības un jaunatnes jomā; norāda, ka programmas Erasmus+ 

decentralizācija, to novirzot valsts aģentūrām, rada ievērojamas grūtības Eiropas 

pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbībai, īpaši ietekmējot to iesaistīšanos stratēģiskās 

partnerībās (Erasmus+ 2. galvenajā pasākumā (KA2)); tādēļ aicina ES iestādes bez 

kavēšanās novērst trūkumus saistībā ar decentralizāciju KA2 finansējuma piešķiršanā; 

5. uzskata, ka pilnībā īstenot Erasmus+ iespējas varēs, arī uzsākot īstenot arvien lielāku 

skaitu maza mēroga projektu, kas ļauj šo programmu plašāk izvērst skolās un jauniešu 

vidū, palielināt PIA mobilitāti un tādējādi efektīvāk sasniegt programmas izglītības, 

sociālos un humanitāros mērķus; šajā sakarībā uzstāj, ka ir būtiski jāvienkāršo 

pieteikšanās veidlapas un ziņojumu sniegšanas un atmaksas kritēriji, jo īpaši maza mēroga 

projektiem gan programmā Erasmus+, gan programmās “Radošā Eiropa” un “Eiropa 

pilsoņiem”; 

6. atkārtoti pauž bažas par to, kā attiecībā uz svarīgām programmām, kuru mērķis ir investēt 

izglītībā, apmācībā, jaunatnē, kultūrā un ES kultūras un radošajās nozarēs un kuras investē 

cilvēkkapitālā, — Erasmus+, “Radošā Eiropa” un “Eiropa pilsoņiem” — izdosies sasniegt 

optimālu īstenošanas tempu, ņemot vērā attiecīgo juridisko pamatojumu un darbības 

programmu vēlīno apstiprināšanu; atzinīgi vērtē to, ka, lai gan ar novēlošanos, tomēr ir 

uzsākta programmas “Radošā Eiropa” finanšu garantiju mehānisma īstenošana, kas ir 

svarīgs līdzeklis, ar ko uzlabot aizdevuma finansējuma pieejamību MVU un 

organizācijām, kuras darbojas kultūras un radošajā nozarē, un svarīgs līdzeklis, ar ko 

garantēt nepieciešamo taisnīgo atlīdzību autoriem; iesaka Komisijai pievērst īpašu 
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uzmanību tā īstenošanai; pauž bažas par to, ka kultūras jomas NVO un mazajām 

asociācijām nebūs tiesību izmantot šo mehānismu un ka tajā piedalīties varēs tikai 

kultūras un radošās jomas MVU; iesaka pamatīgi izanalizēt visa procesa laikā gūto 

pieredzi, lai pārbaudītu šāda mehānisma aktualitāti un ilgtspēju, papildus COSME; atzinīgi 

vērtē integrētās apmācības shēmas iniciatīvu, ko garantiju mehānisms piedāvā baņķieriem 

un finanšu starpniekiem; stingri iesaka nepieciešamos pasākumus ieviest 2016. gada laikā, 

kā tas paredzēts sākotnējā Komisijas priekšlikumā; 

7. norāda, ka dažas programmas Erasmus+ budžeta pozīcijas vēl nav pilnībā izmantotas, un 

tādēļ ierosina nodrošināt elastību šādu līdzekļu pārvaldībā; uzskata, ka tas ļautu tos 

pārdalīt citām, nepietiekami finansētām programmas kategorijām, kurās pašlaik ir ļoti 

sarežģīti ar tām piešķirtajiem budžeta līdzekļiem apmierināt pieprasījumu; 

8. uzsver, ka ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF) līdzekļiem ir ievērojami 

jāveicina ieguldījumi izglītības, apmācības un pētniecības jomā, kā arī to, ka kultūras un 

radošajām nozarēm ir jāsaņem tāds atbalsts, kas atspoguļo to potenciālu radīt darbvietas 

un izaugsmi; atgādina, ka ir nepieciešams steidzami pilnībā kompensēt pamatprogrammas 

“Apvārsnis 2020” budžeta pozīcijas, ko ietekmē būtiski budžeta samazinājumi, kuru 

mērķis ir nodrošināt pirmo ESIF garantiju fondu īstenošanas iespējamību; 

9. pauž bažas par to, kāda būs ESIF ietekme uz pētniecības un inovācijas projektiem, ņemot 

vērā to, ka nākamajos piecos gados pamatprogrammai “Apvārsnis 2020” atvēlētais 

finansējums tiks samazināts par EUR 500 miljoniem; norāda, ka investīcijas izglītībā, 

apmācībā, kultūrā un radošajās nozarēs ir daļa no ESIF vispārējiem mērķiem, jo tās ir 

viens no pamatfaktoriem, lai nodrošinātu sociālo iekļaušanu, un ka vēlākā posmā tas 

atspoguļosies investēšanas lēmumos un ekonomikas izaugsmē; 

10. norāda, ka Komisijai ir jāsniedz novērtējums par Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu 

(YEI); šajā sakarībā atgādina, cik nozīmīgs ir visu trīs iestāžu kopīgais paziņojums par YEI 

saistībā ar 2016. gada budžetu, kurā atkārtoti apstiprināta apņemšanās pēc iespējas labāk 

izmantot pieejamos budžeta līdzekļus, lai risinātu jauniešu bezdarba problēmu; 

11. prasa turpināt YEI; aicina veikt turpmākus pielāgojumus attiecībā uz regulējumu un 

resursiem, kas jāierosina, lai līdz pašreizējās finanšu shēmas darbības beigām novērstu 

pašreizējos īstenošanas šķēršļus; 

12. mudina dalībvalstis pilnībā īstenot garantiju jauniešiem, balstoties uz ciešu sadarbību starp 

nodarbinātības dienestiem un izglītības sistēmu; uzskata, ka garantija jauniešiem būtu 

jāintegrē ne tikai valstu nodarbinātības plānos, bet arī jaunatnes un izglītības plānos; 

13. uzsver, ka efektīvai ES komunikācijas politikai jāatbalsta uzticamas informācijas 

sniegšana, tādējādi stiprinot plašsaziņas līdzekļu uzticamību, objektivitāti, taisnīgumu un 

neatkarību un veicinot patiesu dialogu ar pilsoņiem; 

14. mudina Komisiju un Padomi pārskatīt savu nostāju par programmu “Eiropa pilsoņiem”, 

kas ir vienīgā programma, kura nodrošina visu pilsoņu tiešu iesaisti, un sniegt tai 

ievērojamu papildu budžetu, kas ļauj labāk īstenot izvirzītos mērķus; turklāt norāda, ka 

nesamērīgo samazinājumu dēļ programma var atbalstīt tikai ārkārtīgi nelielu skaitu 

projektu un šāda situācija nav noturīga un attaisnojama ES pilsoņiem, vēl jo vairāk, ja tiek 

ņemts vērā pašreizējais sociālais un humanitārais stāvoklis Eiropas Savienībā; 
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15. saistībā ar pieaugošo migrācijas un bēgļu krīzi norāda, cik svarīga ir Parīzes 2015. gada 

17. marta deklarācija, kurā prasīts īstenot kultūru dialogu un sadarboties ES līmenī, lai 

novērstu un apkarotu marginalizāciju, neiecietību, rasismu un radikalizāciju; turklāt 

norāda — tā kā rodas jaunas problēmas, tostarp saistībā ar migrāciju un sabiedrības 

daudzveidību, ir nepieciešamas lielākas investīcijas izglītībā, apmācībā, jaunatnē, kultūrā 

un sportā, lai sekmētu saliedētas, vienlīdzīgas un iekļaujošas sabiedrības veidošanos, kā 

arī kultūru dialogu; stingri uzskata, ka programmām, kas attiecas uz kultūru, izglītību, 

jaunatni un sportu, ir izšķiroša nozīme integrācijas politikā attiecībā uz migrantiem un 

bēgļiem; tādēļ vērš ES iestāžu uzmanību uz to, ka ir jāreaģē uz šīm problēmām, gan tiešās 

pārvaldības programmās, gan struktūrfondos papildus īpašajām budžeta pozīcijām 

nodrošinot papildu resursus; 

16. atzinīgi vērtē jaunos pasākumus saistībā ar atbalstu bēgļu integrācijai programmā “Radošā 

Eiropa”; tomēr aicina veikt turpmākus konkrētus pasākumus bēgļu un patvēruma 

meklētāju kvalifikāciju atzīšanas un apstiprināšanas jomā, lai nodrošinātu viņiem iespējas 

dot ieguldījumu gan ES darba tirgū, gan sabiedrībā kopumā iespējami drīz pēc viņu 

ierašanās uzņēmējā valstī; 

17. uzsver dalībvalstu kultūras un lingvistiskās daudzveidības nozīmību un aicina Komisiju 

nodrošināt šīs daudzveidības aizsardzību, stiprināšanu un veicināšanu. 
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